Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV

VYÚČTOVÁNÍ dotace poskytnuté v roce …………………..
Název programu:
Příjemce dotace (přesný název dle registru)
Adresa (sídlo)
IČ (u fyz.osoby dat.narození)
Číslo účtu žadatele + kód banky
Odpovědná osoba (statutární zástupce)

Telefon

Jméno a příjmení kontaktní osoby (pokud se liší od
statutárního zástupce)

Telefon

E-mail
Datum uzavření smlouvy

Název projektu (akce)
Termín realiazace projektu (akce)
Celkové náklady na projekt (akci)
Celkové příjmy na projekt (akci)
Přidělená dotace z MO Pardubice IV

tj. %

Termín vyúčtování projektu (akce) - dle smlouvy

Místo uložení originálů prvotních dokladů:
Vyúčtování sestavil:
Podpis:
Telefonní kontakt:
Pokyny k podávání vyúčtování jsou uvedeny v samostatném listu předaném současně s výtiskem originálních
smluv

Příjmy:
Dotace z rozpočtu MO Pardubice IV
Státní rozpočet
Krajský úřad
Sponzoři
Příspěvky
Nadace
Vstupné
Ostatní (rozepište)
Celkové příjmy pro projekt (akci) v Kč
Rozpis výdajů (POUZE pro dotaci z rozpočtu MO Pardubice IV)
Pozn.: Rozepište do výše poskytnuté dotace položkově (např. honoráře, doprava, propagace …..),
seznam použitých dokladů uveďte ve zvláštní příloze.

Celkové výdaje projektu z dotace v Kč
Rozdíl: Čerpaná dotace - poskytnutá dotace

Rozdíl mezi CELKOVÝMI náklady a příjmy projektu (akce)
Náklady
Příjmy
Výsledek hospodaření (+zisk, -ztráta)

Čestně prohlašuji, že dotace byla použita výhradně k účelu sjednanému ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že na webových stránkách Městského obvodu Pardubice IV
(https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iv-pardubicky/ informaceobcanum/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr) jsou uvedeny informace o zpracování osobních
údajů a v pracovní době jsou k dispozici v kanceláři úřadu.

Datum:

podpis:

K vyúčtování dokládám POVINNÉ přílohy
1.
2.

3.
4.
5.

Seznam všech použitých účetních dokladů
Kopie prvotních účetních dokladů (pokladní doklady, faktury, výpisy z účtu, mzdové listy, nájemní smlouvy, atd….),
účetní doklady (originály i kopie) vztahující se k dotaci jsou viditelně a nesmazatelně označeny textem
„financováno z dotace Městského obvodu Pardubice IV“
Kopie dokladů prokazujících úhradu (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad)
Kopie dohod, smluv o dílo apod.
Propagační materiály dokládající uskutečnění akce včetně uvedení podpory městského obvodu

Počet příloh:

